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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

POVODÍ VLTAVY DOKONČILO PŘEVOD SPRÁVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 
 

Praha, 21. září 2011 – Státní podnik Povodí Vltavy k 30. červnu dokončil převod správy drobných 

vodních toků ze Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) v rámci své územní působnosti. 

Od 1. ledna 2011 Povodí Vltavy nově spravuje více než 15 700 km drobných vodních toků, se kterými 

souvisí více než 16 000 pozemků a téměř 8 400 vodních děl, jejichž celková pořizovací hodnota 

přesahuje 2,5 mld. Kč. Transformace ZVHS znamenala i přechod zaměstnanců, převod ostatního 

provozního majetku, rozsáhlého archivu a rovněž i připravovaných záměrů, případně rozestavěných 

staveb. Pozitivním výsledkem celé akce je integrace výkonu správy vodních toků a tím i úspora 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

 
Kromě správy více než 15 700 km drobných vodních toků převzalo Povodí Vltavy také 91 rozpracovaných 

projektů, které se zaměřují mimo jiné i na protipovodňovou ochranu a odstraňování povodňových škod. 
V rámci integrace správy vodních toků došlo k převzetí archivní a spisové dokumentace z 21 pracovišť 
ZVHS. Zkušební provoz k umožnění získání informací z těchto archivních spisů, uložených na vodním díle 

Orlík, byl zahájen 1. září 2011. 
 
Mezi časově nejnáročnější úkoly související s přechodem vodohospodářského majetku ze ZVHS patřilo 

zejména zjišťování skutečného technického stavu vodních děl v rámci fyzických prohlídek, které byly 
provedeny za účelem určení priorit pro nutné opravy a údržbu. Mimo 8 400 souvisejících vodních děl bylo na 
Povodí Vltavy ze ZVHS převedeno také téměř 2 800 ks ostatního provozního majetku v celkové pořizovací 

hodnotě přesahující 39 mil. Kč.  
 

„Na základě zkušeností z vlastního průběhu transformace ZVHS,a to i přes náklady s tím související, mohu 
nyní zodpovědně říci, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství o převodu správy drobných vodních toků na 
státní podniky Povodí a Lesy ČR bylo správné a zcela jednoznačně bude pro správu drobných vodních toků 

přínosem. Přínos transformace ZVHS do státního podniku Povodí Vltavy v rámci jeho územní působnosti 
zaznamenají i příslušné obce, protože správa drobných vodních toků bude vykonávána podstatně 
efektivněji.  Nezanedbatelným efektem jsou také ušetřené finanční prostředky ze státního rozpočtu,“ uzavřel 

generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.   
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Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a 
v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 761 km významných vodních toků, více než 11 700 km určených drobných vodních toků a další 
drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 19 plavebními komorami na Vltavské 
vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami.  
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